
Sct. Johannes Sogns Menighedsråd 

Der indkaldes hermed til menighedsrådsmøde mandag den 8. februar 2021 kl. 17. 

Mødet foregår online via Zoom.  

1. Godkendelse af dagsorden 

1a Drøftelse af ansøgninger til barselsvikariat og beslutning om, hvem vi peger til biskoppen. 

2. Covid19 situationen lige nu: Aktiviteter i Johanneshuset aflyses, og vi fortsætter med korte 

gudstjenester indtil 28. feb. 

3. Fordeling af menighedsrådets medlemmer som frivillige (“kirketjenere”) til gudstjenester 

på Sofiegården den sidste torsdag i hver måned kl. 14.15 – ca. 15.45 (Lisbeth) 

4. Info om forårets konfirmation og datoer. Menighedsrådet anmodes om at godkende 

datoer for konfirmation: 11. april og 6. juni. (Lisbeth) 

5. Valg af repræsentanter til Ungsomspræsteriet og Skole-Kirkesamarbejdet (Sarah) 

6. Liv og vækst – puljen. Hvad er baggrunden for puljen? Har vi oplagte områder at søge til? 

(Dorte) 

7. Nyt fra udvalgene 

a. Kirkeværgen  

b. Præstegårdsudvalget  

c. Aktivitetsudvalget  

d. Bestyrelsen for Vejle Kirker og Kirkegårde 

e. Grøn Kirke 

f. Visionsgruppen 

g. Besøgstjeneste 

h. Byggeudvalget 

 

8. Kirken fylder 80 år til september. Nedsættelse af festudvalg? Forslag til aktiviteter?  

Bilag: Foredrag ved Erik Kure om kirkens klokker. 

9. Vedr. barselsvikariat. Punktet flyttet til punkt 1a. 

10. Evt. 

11. Siden sidst. Bordet rundt, hvor den enkelte fortæller, hvad man er optaget af for tiden.  

12. Referat kommenteres og godkendes efter oplæsning. 

/Henning Lauridsen  

 

 

 

 



Referat af menighedsrådsmøde mandag d. 8.2.2021 på Zoom 

 

Deltagere: Dorte Volck Paulsen, Henning Lauridsen, Ib Holck, Inge Kristiansen, Jimmi Jacobsen, 

Jonna Madsen, Karina Frank, Kevin Hasselstrøm Larsen, Lisbeth Frøkjær Smed, Michael Astner, 

Sarah Krag Dedieu, Anne Serup 

 

1. Dagsorden blev godkendt 

 

      1.a Henning sender menighedsrådets indstilling til besættelsen af barselsvikariat til biskoppen.     

  Indstillingen er enstemmig. 

 

2. Johanneshuset er stadig åbent for møder med op til 5 deltagere. 

Menighedsrådet synes, at der stadig bliver afholdt fine gudstjenester under den begrænsede 

tidsramme. 

 

3. Vi håber, at det snart bliver muligt at afholde gudstjenester på Sofiegården, Lisbeth retter 

henvendelse efter vinterferien. Der er lavet en plan for frivillige ”kirketjenere” indtil 1.9. 

efteråret planlægges i august: 

25.2; Jonna, 25.3: Anne, 29.4: Jonna, 27.5: Jimmi, 24.6: Jonna, 29.7: Jonna, 26.8: Anne  

Inge og Henning er villige til at træde til som vikarer. 

 

4. Forårets konfirmationsdatoer er 11.4 og 6.6. 

 

5. Karina blev valgt som medlem af repræsentantskabet for Ungdomspræsteriet. Lisbeth er 

også medlem. Der afholdes 1 årligt møde, næste møde er 23.3. 

Dorte bad om, at det bliver tilføjet på hjemmesidens personoversigt, hvem repræsentanterne er. 

 

6. Provstiets Liv og Vækst pulje har i år 200.000 kr, der er ansøgningsfrist 1.3 og 1.9. vi 

planlægger at lave ansøgning vedrørende vores visionsarbejde til 1.9. 

 

7. a. Der bliver afholdt årlige syn af kirkens bygninger. Hvert fjerde år er det provstesyn 

med deltagelse af bygningssagkyndig., de øvrige år er kirkeværgen leder af synet Ud fra 

synsrapporten beslutter menighedsrådet, hvad der kan laves inden for det eksisterende 

budget og hvad der skal søges om midler til på kommende budgetter. 

 

b. det geotekniske arbejde vedrørende præstegårdens garage er sat i værk. 

 

c. aktivitetsudvalget har endnu ikke holdt møde. 

 

d. Vejle Kirker og kirkegårde prioriterer nye faciliteter herunder maskinhus til gartnerne og vil søge 

provstiudvalget om ca 3,5 millioner til formålet. 

Østerbrogade skal udvides med henblik på at blive firesporet, det betyder at noget af Østre 

Kirkegård skal eksproprieres. 

Kirkegården bliver åbnet med trappe mod Østerbrogade og kan bedre bruges som park. 

 

e. Michael bliver igen medlem af grøn kirkegruppen. Gruppen vil gerne samarbejde med andre i 

provstiet og har planer om at oprette en fælles facebookgruppe. 

 



f. visionsgruppen vil gerne have input fra hele menighedsrådet og beder medlemmerne om til næste 

møde at svare skriftligt på følgende spørgsmål: 

Hvad betyder det at Sct. Johannes Kirke er Vestbyens kirke? 

Hvordan kan vi arbejde mod ensomhed? 

Indlæggene sendes til Henning 1 uge inden næste møde. 

 

g. Besøgstjeneste 

Der er afholdt møde i diakonigruppen, der er mange forslag at arbejde videre med. Inge er tovholder 

for gruppen. Vi har planer om at søge Vejle Kommunes ensomhedspulje, der er ansøgningsfrist 

15.3. 

Det er ikke oplagt, at vi opretter vores egen vågetjeneste. Røde Kors´ vågetjeneste er velfungerende, 

men mangler vågekoner. Vi får foldere til at reklamere for tjenesten. Det er et problem at få 

vågetjenesten til at fungere lige nu pga. Corona. 

 

h. 4 håndværkere er inviteret til at give tilbud i udbudsrunden til udvidelse af Johanneshuset. 

 

8. Der blev nedsat et festudvalg til fejring af kirkens 80-års fødselsdag, det består af Inge, 

Jonna, og Dorte som tovholder, Jimmi spørger Lone om hun vil deltage. 

Foreløbige forslag: kirkehoppeborg, krokus plantes i hele græsplænen, tilbud om rundvisninger i 

kirken fra kælder til kvist, banner som hænger ud af kirketårnet, kirkens længste kaffebord, 

sangaften med Ole Peter, koncert ved Matthias, foredrag om kirkens klokker ved Erik Kure. 

 

10. Dorte roser Ib for godt Facebook-arbejde. 

Kevin opfordrer til at alle grupper finder en tovholder, så ikke alle opgaver hænger på formanden. 

Inge opfordrer til, at der i fremtidige møder indlægges en pause. 

 

 

                                                                                              9.2.2021 Anne Serup 
 


